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İSTANBUL AVRUPA YAKASINA HİZMET VERİYORUZ



Kısa, Orta, Uzun Vade Ar-Ge Stratejileri

AR-GE VE İNOVASYON

Kısa Vade: BEDAŞ'ın operasyonel durumları geliştirecek ve iyileştirecek teknik araştırma ve

uygulama projeleriyle Operasyonel verimliliğin artırılarak iyileştirilmesi. Şebekemizde görülen

sorunların minimal hale getirilerek enerji arzı ve kalitesinin kesintisiz müşterilerimize sağlanması

Orta Vade: Dünya'daki gelişmeler ve yeni teknolojiler izlenerek, EPDK'nın belirlemiş olduğu

hedefler ve stratejiler neticesinde özellikle yakın gelecekte dağıtım şebekesinde görülmesi beklenen

zorluklara şebekenin hazırlanması bu kapsamda da özellikle H2020, TÜBİTAK projelerine

başvurularak proje geliştirilmesi

Uzun Vade: BEDAŞ’ın elektrik dağıtım sektöründe donanım, yazılım geliştirerek ürünlerini Türkiye

ve Dünya pazarına sunan aynı zamanda da ülkemizde ve yakın coğrafyamızda teknik danışmanlık

veren bir hale gelmesini sağlamak.

Ar-Ge Faaliyetleri Genel Başlıkları:

• Mevcut durum analizi ve ihtiyaçların/problemlerin belirlenmesi

• Belirlenen problemin çözümüyle ilgili sektörün ve en iyi dünya örneklerinin incelenmesi

• Konuyla ilgili literatür taraması ve akademik araştırmalar

• Tasarım, uygulama geliştirme, pilot-demo uygulamalarının yapılması

• Yazılım Donanım Geliştirilmesi

• Fayda-maliyet analizleri, sonuç raporu, yaygınlaştırma planı, eğitimler, strateji ve yol haritasının

hazırlanması



AR-GE PROJELERİ

Elektrik dağıtım sektöründe yenilikçilik ve liderlik misyonunu sürdüren

BEDAŞ, 17 Ar-Ge projesi ile Türkiye enerji sektörü için kamuya yönelik

hizmetin kalitesinde yenilikçi yolların belirlenmesi ve geliştirilmesinde

önemli katkı sağlamaktadır.

BEDAŞ’ta Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları, çoğunluğu mühendislerden oluşan

uzman bir ekip tarafından yürütülmektedir.

BEDAŞ; yürüttüğü 17 Ar-Ge projesi ile bugünün ve yarının teknolojisini

geliştirmekte, inovasyon alanında sektör liderliğini hedeflemektedir.

AR-GE VE İNOVASYON
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Hibrit Haberleşme Altyapısı ile Pilot 
AKILLI SAYAÇ Uygulaması

OG’de KAPALI RİNG İşletimi İçin 
Koruma/Kontrol Sisteminin Tasarımı

Dağıtım Şebeke Modelinin 
Oluşturulması ve TEKNİK KAYIPların
Dinamik Olarak Hesaplanması

Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Şebeke 
Üzerindeki Etkileri ve Optimizasyonu 
(DAGSİS)

Yeraltı Kablolarının Yüklenme Kaynaklı 
Arıza ve Ömür Analizi ISIL ANALİZ

OG havai hat otomatik Gerilim 
Regülatörü (booster trafo) uygulaması

CALLIA (SmartGridPlus – ERA-net)

Tek Damar OG Yeraltı Birleştirme 
(Bonding) türüne göre Kayıpların ve 
Gerilim Düşümünün Azaltılması

Mobil Geri Bildirim Sistemi Tasarımı

Türkiye Akıllı Şebeke 2023 Vizyon ve 
Strateji Belirleme T.A.Ş. 2020

Alçak Gerilim Şebekesinde Fider 
Ölçme, Koruma ve Kontrol Sistemi 
Tasarımı (DEPAR)

Akıllı Şebeke (DÜĞÜM)

AG’deki Güç Kalitesi Problemlerinde 
IDPR kullanımı

Trafo Merkezlerinde Isıl Kaplama ile Isı
Kontrolü

OG Yeraltı Kabloların Gençleştirilmesi 
Uygulaması KABLO GENÇLEŞTİME 

Aşırı Gerilim Sınırlama

Eyecap



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Hibrit Haberleşme Altyapısı ile Pilot Akıllı
Sayaç Uygulaması, Fizibilitesi ve
Yaygınlaştırma Yol haritası Belirleme Projesi

1.    Projenin Ortakları: BEDAŞ, ÇAMLIBEL, ULUDAĞ 
AKDENİZ,                           DNV-GL (KEMA)

2. Projenin Açıklaması :

• Hibrit Haberleşme Altyapısı ile Pilot Akıllı Sayaç
Uygulaması, Fizibilitesi ve Yaygınlaştırma Yol Haritası
Belirleme Projesi kapsamında 4 dağıtım şirketinde 7 farklı
ilde kurulumu yapılmış olan 7 farklı markadan 7 farklı
haberleşme teknolojisine(PLC(SFSK, DCSK, G3,
BPL,Prime), RF, Hibrit) sahip akıllı sayaçların farklı şebeke
koşulları ve coğrafyalarda test edilmiş olması itibariyle
Türkiye’deki en kapsamlı Akıllı Sayaç Pilot projesidir.

• Bu projenin sonunda, akıllı sayaçlar için bir fayda/maliyet
analizi, fizibilite ve yaygınlaştırma yol haritası oluşturulmuştur.
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Proje Sonucunda Elde Edilen Kazanımlar;

• PLC kullanımı için daha iyi altyapı ihtiyacı olduğu görülmüş,

• RF kullanımının daha iyi sonuçlar elde edilmiş,

• Büyük sayaç yatırımları için öncesinde hedef teknolojilere 
yönelik bölgesel daha kapsamlı pilot projelere ihtiyaç olduğu 
görülmüş,

• DLMS Standardı Marka bağımsızlığı, entegrasyon 
maliyetlerini düşürmek ve istenecek verilerin seçilerek veri 
trafiğini yönetebilmek için tercih edilmiş,

• Saha analiz çalışması yapılması çok önemli (Şebekenin 
eskiliği, trafo yüklenme oranı, gerçek abone sayısı tespiti 
(GIS verilerinin doğruluğu), pano büyüklüğü ve 
uygunluğu, depar tespiti, ihtiyaç duyulacak veri boyutu, 
3G 2G Kapsaması, Statik IP ihtiyacı vb.)

• Head-End, MDM, Entegrasyon maliyeti vb. sayaç 
yatırımlarında büyük önem arz etmektedir.
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BEDAŞ Orta Gerilim Şebekesinin Kapalı Ring
İşletimi İçin Koruma/Kontrol Sisteminin Tasarımı,
OG Şebekenin Kapalı Ring İşletimi İçin Yeniden
Yapılandırılması ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

1. Projenin Ortakları: BEDAŞ, Koztek, YTÜ

2. Projenin Açıklaması :

• Türkiye’de bir dağıtım sisteminde daha önce uygulaması olmayan 
kapalı ring sisteminin ilk defa uygulanması gerçekleştirilmiştir.

• Bu çalışma sahada uygulanmadan önce, bir laboratuvar ortamı 
oluşturulacak ve önce simülasyon olarak test edilmiştir.

• Bu proje, dinamik ve yönlü koruma felsefesinin temelini oluşturacak 
ve beklenen sonuçlar elde edilirse yaygınlaştırılacaktır. Beklenen 
başlıca faydalar ise; tedarik sürekliliğinin artması, teknik kayıpların 
azalması ve çift yönlü  enerji akışının yönetilebilmesidir.
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Ar-Ge Proje 2 KAPALI RİNG SİSTEMİ AVANTAJLARI

kablo/hat arızaları Üretim Kaybı

Kısa Devre Arızaları Arıza Bulma ve Onarım

Gerilim Düşümü ve 

Kablo Yüklenmesi

Dijital Cihazlar ve 

İzlenebilirlik Olanakları

1. Mükemmel koruma seçiciliği sunar.

2. Tek tip röle ayarları ile uygulama kolaylığı bulunmaktadır

3. Müşteriler çoğunlukla arızaları hissetmez

4. Üretimi durdurmadan arızayı temizler

5. Güç kalitesini iyileştirir.

6. Ekipmanları daha az yıpratır, daha uzun ömür.

7. Ring için arızalar tamiri acil olarak yapılması gerekmez.

1. En iyi uygulama için fiber kablolama gerekir.

2. Hat diferansiyel koruması dağıtımda yenidir.

3. Öğrenme ve uygulama süreci gerektirir

4. İstasyonlarda daha çok kesicili/röleli hücre bulunmalıdır

5. İstasyonlarda gerilim trafosu gerektirir

6. Ring içindeki tüm istasyonları sisteme uydurulmalıdır.

7. Yeni ve iyi bir işletmeye alma/test disiplini uygulanmalıdır.

KAPALI RİNG SİSTEMİ ZORLUKLARI



Ar-Ge Proje 2
HEDEF: SONUÇ:

• Arıza sürelerinin 

düşürülmesi

• Tipik <0,2 sn ; En kötü < 0,5 sn 

• Müşterilerin kesintisiz enerji 

sağlanması

• Tipik olarak 0,2 saniyeden hızlı 

temizlenen arızalar 

• Daha iyi seçicilik • Korumada en iyi seçicilik 

performansı

• Güç kalitesinin daha iyi hale 

getirilmesi

• Çok daha kısa gerilim çukurları ve 

Çok daha kısa gerilim tepeleri

• Daha iyi arıza yönetimi • Ana ring’de kesinti yok, acil 

müdahele yok

• Daha ekonomik işletme • Daha az yıpranma, daha az acil 

müdahale



Yeraltı Kablolarının Aşırı Yüklenme Kaynaklı Arıza ve Ömür
Kısalması Durumlarının Analizi ve Çözüm Önerilerinin Sunulması
Projesi

1. Projenin Ortakları: BEDAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi

2. Projenin Açıklaması:

• Kablolar üzerinde ülkemizdeki literatür göz önüne alındığında 
birçok parametrenin ve sayısal verinin bir arada incelenip 
değerlendirildiği en geniş kapsamlı projedir.

• Kablo yanmalarının ve arızalarının sebepleri incelendi ve 
raporlandı

• COMSOL programı kullanılarak 16 farklı döşeme biçimi farklı 
işletme koşullarında incelendi ve raporlandı

• Kablo kanallarında kullanılan 3 farklı kumun analizi yapıldı ve en 
uygun kum önerisinde bulunuldu

• Alınan tüm sonuçlar ve çözüm önerileri EPDK ve yatırım 
direktörlüğü ile paylaşıldı.
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Proje Sonucunda Elde Edilen Kazanımlar;

• Nominal akım değerleri üzerinde aşırı yüklenen sistemlerde sistem 
ve kablo ömrü kısalmaktadır.

• Sistem içerisinde kullanılan dolgu malzemesinin ısıl iletkenlik 
değerinin yüksek olması nominal akım taşıma kapasitesinin 
artmasını sağlayacaktır. 

• Kablolar arasındaki mesafenin azalması veya kabloların bitişik 
durumda olması, sistemin akım taşıma kapasitesini ciddi oranda 
etkilemektedir.

• Kabloların boru içerisinde olması, iletkende meydana gelen ısının 
kablo dışına atılmasını zorlaştırmaktadır. Bu durumda ise kablonun 
nominal akım taşıma kapasitesi değeri düşmektedir. Isıl İletkenliği 
yüksek malzemeden yapılmış borular kullanılması gerekmektedir.
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OG Havai Hat ve kablo Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu ve Hat
Kayıplarının Minimizasyonu için Otomatik Gerilim Regülatörü
(Booster Trafo) Pilot Uygulaması

1. Projenin Ortakları: BEDAŞ, UEDAŞ, AEDAŞ, ÇEDAŞ, Endoks, 

2. Projenin Açıklaması :

• Dağıtım sistemlerinde ilk defa uygulanmıştır

• Mikroişlemci kontrollü otomatik gerilim regülatörü ile +-%10-15 
oranında gerilim regülasyonunun yapılması ve teknik kayıplarda ve 
gerilim problemi olan uzun fiderlerde çok önemli kazanımların 
elde edilmiştir

• Bu pilot projede gerilim regülatörleri pilot olarak test edildikten 
sonra,  ticari ve teknik kaliteyi arttırmak, kayıpları azaltmak için 
şebekede yaygınlaştırılması 

Ar-Ge Proje 4



Proje Sonucunda Elde Edilen Kazanımlar;

• Gerilim yükselmesi ve gerilim düşmesi sorunlarına çözmüş, bara
gerilimleri ideal seviyede tutulabilmiştir.

• Gerilim profilindeki iyileşme, yatırım ihtiyaçlarını ortadan
kaldırmış veya ertelemiştir.

• Teknik kayıpların azalmasını sağlamakta, Regülatörün tam yükte 
çalıştırılması durumunda 3 yılda kendini amorti ettiği 
görülmektedir.
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TRAFO MERKEZLERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİ YANSITAN VE
YAYICILIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞ KAPLAMALAR İLE SELEKTİF
YÜZEY OLUŞTURULAN ISI KONTROLÜ PROJESİ

1. Projenin Ortakları: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Akdeniz 
Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. İle bir 
danışman firma paydaş olacaktır. 

2. Projenin Açıklaması :

• Proje kapsamında trafo merkezlerinde güneş enerjisi kaynaklı 
ısınmaları önlemek amaçlı bir izolasyon malzemesi oluşturulmuştur.

• Oluşturulan malzemenin ilgili transformatör merkezlerine 
uygulanmasıyla, merkezlerdeki aşırı ısınma problemi ve bu 
problemden kaynaklanan arızaların azaltılması hedeflenmiştir.

• Çalışma sonucunda ilgili hedeflere ulaşılmasıyla transformatörlerin 
verimliliğinde artış sağlanacaktır ve bu çalışmanın diğer 
transformatör merkezlerine de yaygınlaştırılması amaçlanacaktır.
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Proje Sonucunda Elde Edilen Kazanımlar;

• Isıl boya kaplamasının, trafoların iç sıcaklıklarını düşürmekte faydalı 
olduğu hesaplamalarla ve ölçümlerle görülmüş ve tespit edilmiştir.

• Normal şartlarda trafoların iç sıcaklıklarının, dış ortam sıcaklığından 
2oC ile 7oC fazla olduğu gözlemlenmiş bu uygulama yapıldıktan 
sonra ise, bina iç sıcaklıklarının, ortam sıcaklığının 1oC ile 6oC 
altında seyrettiği gözlemlenmiştir.

• Bu proje ile gerçekleştirilen trafo merkezlerinin iç ortam 
sıcaklıklarındaki 5oC–10oC’lik sıcaklık düşüşü, başta trafolar olmak 
üzere, tüm şalt malzemelerinin ekonomik ömürlerinin önemli oranda 
artmasına, daha verimli çalışmasına, arızaların ve teknik kayıpların 
azalmasını sağlamaktadır. Elde edilen analiz ve sonuçlara göre 
kazanılan faydalar göz önüne alındığında, bu uygulamanın özellikle 
aşırı yüklü trafolarda ve güneşlenme süresi yüksek olan yerlerde 
yaygınlaştırılması tavsiye edilmektedir. 
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